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บรรณาธิการแถลง
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่ผานมา สมาชิกทุกทานคงไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนครบถวนกัน
ทุกทานแลว ซึ่งผลการดำเนินงานของสหกรณของเราในรอบปบัญชี 2553 ที่ผานมา มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น
108,789,645.50 บาท (หนึ่งรอยแปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเกาพันหกรอยสี่สิบหาบาทหาสิบสตางค) ซึ่งที่
ประชุมใหญสามัญประจำปเมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2554 ไดอนุมตั ใิ หสหกรณจดั สรรกำไรสุทธิทงั้ หมด ดังนี้
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

เงินสำรองไมนอ ยกวารอยละ 10
เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณรอ ยละ 5 แตไมเกิน 10,000 บาท
ปนผลตามหนุ 5.8%
เฉลีย่ คืนตามสวนธุรกิจ 12%
ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10
ทุนรักษาระดับเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2
ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน
เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10

บาท
11,104,039.30
10,000.00
74,262,759.20
16,871,592.00
4,000,000.00
100,000.00
100,000.00
2,341,255.00
108,789,645.50

รอยละ
10.21
0.01
68.26
15.51
3.68
0.09
0.09
2.15
100.00

และทางสหกรณของเราไดดำเนินการโอนเงินปนผลและเฉลีย่ คืน ผานบัญชีธนาคารทีส่ มาชิกไดแจงไวกบั
สหกรณแลว และถาหากสมาชิกทานใดสงสัยยอดเงินที่โอนเขาบัญชีขอใหนำตัวเลขในบัญชีที่มีการโอนเขา
ในวันที่ 24 มกราคม 2554 ไปตรวจสอบกับยอดเงินปนผลเฉลี่ยคืนที่แจงในใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพรอมกับ
จดหมายขาวฉบับนีไ้ ดเลย และทางสหกรณหวังเปนอยางยิง่ กวาสมาชิกทุกทานคงจะนำเงินปนผลเฉลีย่ คืนทีไ่ ด
รับไปใชจายในสิ่งที่จำเปนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดไป

สหกรณพรอมทีจ่ ะเดินหนาพัฒนาตอไป
หลังจากที่สหกรณไดประชุมใหญสามัญประจำป 2553 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 ซึ่งผานพนไปได
ดวยดี คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ประจำปบัญชี 2554 ก็ไดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2554 และไดมกี ารมอบหมายหนาทีใ่ หรบั ผิดชอบ ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
1. นายแพทยคิมหันต
ยงรัตนกิจ
ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายแพทยพิสฤษฏ
พิทักษ
รองประธานกรรมการ
3. นางขันทอง
มางจันดีอุดม
รองประธานกรรมการ
4. นางทัศนีย
ทินราช
กรรมการและเหรัญญิก
5. นายพุทธา
ศรีเกิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1. นายสุเมธ
ปตตานี
ประธานกรรมการศึกษาฯ
2. นายมนูญ
สวนเส
กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวธาดาวรรณ
ภูมาตนา
กรรมการ
4. นายกุศล
แสงอรุณ
กรรมการ
5. นายสำราญ
แดนสุข
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ ประกอบดวย
1. นายวรจิตร
หนองแก
ประธานกรรมการเงินกูฯ
2. นายคมกริช
สงาธรรม
กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาคร
เหรียญทอง
กรรมการ
4. นายสุรยิ า
อุดมบัว
กรรมการ
5. นายประชัน
เสาไพบูลย
กรรมการ
และในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2554 นี้ สหกรณจะจัดประชุมไตรภาคีรว มระหวางคณะกรรมการดำเนินการ
ฝายจัดการ และผตู รวจสอบกิจการ เพือ่ นำเอาแผนกลยุทธของสหกรณทที่ ำไวแลวมาแปลงเปนแผนปฏิบตั กิ าร
ทีจ่ ะทำใหสหกรณดำเนินงานใหบรรลุตามตัวชีว้ ดั และเปาหมายทีก่ ำหนดไวโดยเฉพาะในป 2554 เปนปสดุ ทาย
ตามแผนกลยุทธฉบับปจจุบนั สหกรณตอ งพยายามดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายและพันธกิจทัง้ 9 ขอ เพือ่ ให
สมาชิกมัง่ คัง่ สหกรณมนั่ คง บริหารโปรงใส บริการประทับใจ กาวไกลดวยเทคโนโลยี พรอมทีจ่ ะเปนสหกรณ
ดีเดนแหงชาติ

ขาว สมาชิกดีเดน
ผทู ไี่ ดรบั รางวัลประกวดผลิตภัณฑดเี ดนจากการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก ไดแก
รางวัลที่ 1 ไดรบั เงินรางวัล 5,000.- บาท ไดแก นายอาณัติ มีปท มา จากโรงพยาบาลชุมแพ
เจาของผลิตภัณฑ น้ำยาลางจาน ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต น้ำยาถูพนื้ ปยุ ชีวะภาพบำรุงดิน
รางวัลที่ 2 ไดรบั เงินรางวัล 4,000.- บาท ไดแก นายสมพงษ แสนทอง จากโรงพยาบาลพล
เจาของผลิตภัณฑผลไมและผักปลอดสารพิษ ขาวกลอง ผลิตภัณฑ E.M.
รางวัลที่ 3 ไดรบั เงินรางวัล 3,000.- บาท ไดแก นายศิรศิ าสตร ฮาตวิเศษ จากสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง เจาของผลิตภัณฑผกั ผลไมปลอดสารพิษ เลีย้ งปลาดวยอาหารธรรมชาติ
ซึง่ หากสมาชิกสหกรณทา นใดสนใจอยากศึกษาดูงานกับสมาชิกคนเกงของเรา เชิญติดตอไดโดยตรงตาม
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านทีแ่ จงไวแลว ทัง้ 3 ทานยินดีแลกเปลีย่ นกับสมาชิกทุกทาน

ขาว ประชาสัมพันธ
สหกรณ จ ะเป ด โครงการเงิ น กู พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห , เงิ น กู พิ เ ศษเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
และโครงการเงินกเู อนกประสงค ประจำป 2554 เริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 7 กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป สอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมไดทสี่ ำนักงานสหกรณฯ
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